
PARDUOTI
PRINCIPAI

Ligi šiolei anglai pasaulio po
litikoje buvo laikomi džentelme
nais, lanksčiais diplomatais, silp
nesniųjų gynėjais bei užtarėjais 
bent ten, kur tiesiog nebuvo lie
čiami Anglijos ekonominiai in
teresai ir prestižas. Nežiūrint, 
kokiom priemonėm ji ilgus de- 
Si/ntmečius, net šimtmečius iš
laikė savo plačias ir gausias ko
lonijas, bet atėjus metui ir paju
tus spaudimą iš pasaulio opinijos 
duoti toms kad ir nesubrendu- 
sioms kolonijoms nepriklauso
mybę, Anglija daugeliu atvejų 
savanoriškai atsisakė turtingų 
kolonijų ir joms suteikė laisvę, 
kad tik būtų išlaikytas Anglijos 
prestižas ir nepažeistas princi
pas. Ne dėl to, kad ji būtų ne
pajėgusi apginti savo raktinių 
pozicijų kaip Kipre ar Suese, bet 
vis tik pasitraukė kaip tik šio 
garbingo principo vardan.

Anglijos nenaudai reikia pri
pažinti, kad konfiskuodama Pa
baltijo aukso depozitus Londono 
banke ir sudarydama jokia tarp
tautine teise nepagrįstus sandė
rius su Sovietų Sąjunga ji sulau
žė tų tautų pasitikėjimo principą. 
Kitaip sakant Anglija už šešis 
milijonus aukso sterlingų parda
vė savo principus, kurie daugiau 
pažeidžia Didžiosios Britanijos 
prestižą, negu tie laimėti šeši mi
lijonai. Stebina ir tas faktas, kad 
toji pati Anglija, diplomatiniuo
se sluogsniuo.se nepripažįsta So
vietų Sąjungai Paltijo kraštų 
okupacijos teisėtumo, čia pat ve
da derybas su Sov. Sąjunga dėl 
užgrobtų kraštų turto kaip su tei
sėtu savininku. Tai yra lygiai tas 
pats, kaip visų pripažintas pado
rumo užlaikytojas akivaizdžiai 
dalinasi su plėšiku iš silpnesnio 
kaimyno pagrobtais turtais, nors 
iš kitos pusės ir tvirtintų, kad 
pats plėšimas yra smerktina ne
dorybė. Toks santykiavimas pa
dorumą vaizduojančio asmens su 
plėšiku patį padorųjį padaro at
viru plėšiko sėbru. Sis faktas 
kaip tik liudija visišką Anglijos 
bankrotą.

Mes girdime, kad iš viso pa
saulio plaukia Anglijos vyriausy
bei pabaltiečių protestai, rengia
mos demonstracijos, bet vargu ar 
tuo kas bus laimėta, nes kaip 
Londono spauda skelbia, jau tuo 
reikalu tarp Anglijos ir Sovietų 
Sųjungos vykusios derybos apie 
aštuonetą metų ir sutartys pasi
rašytos. Vis tik šitokie pabaltie
čių protestai neturėtų eiti vien 
tik į Angliją, kur jie bus numes
ti ir niekam neparodyti, bet šiuo 
atveju tie protestai ir demon?- 
stracijos turėtų būti nukreiptos į 
kitus kraštus ir į tarptautinius 
forumus, kur šitas Angliją žemi
nantis aktas pasiektų ir kitų au
sis ir plačiau būtų komentuoja
mas ,kad jis pasidarytų kaip ra
kštis, kad Anglija norinti pratur
tėti nuskriaustųjų sąskaita. Ši
tokia pabaltiečių akcija kitiems 
kraštams pristatant Angliją kaip 
sovietinio grobuoniškumo ben
dradarbę- gal labiau paveiktų ją 
pačią ir priverstų apgalvoti, kad 
šituo keliu eidama D. Britanija 
praras ne tik savo prestižą, bet 
ir pasitikėjimą kitų tautų akyse.

Visas pasaulios didžiavosi An
glija, kuri išlaikydama principą 
pati pirmoji įstojo į karą su na
cine Vokietija vardan skriau
džiamos Lenkijos, bet šituo Pa
baltijo depozitų konfiskavimo 
aktu ir sandėriu su tų kraštų 
okupantu Sovietų Sąjunga už še
šis milijonus pardavė savo prin
cipus ir prestižą. Sitai turėtų bū
ti ne tik primenama pačiai A ng- 
lijos vyriausybei, bet juo labiau 
iškeliama kitiems nepriklauso
miems kraštams, jų vadovybėms 
ir diplomatams, kaip žemai šisai 
senas demokratijos bast i jonas 
krito pasiduodamas imperialisto 
diktatui ir taip pigiai parduoda
mas savo principus.

Todėl ir norėtųsi siūlyti, kad 
visi, kurie yra kompetentingi ra
šyti protestus Anglijos vyriausy
bei, drauge tokius protestus pa
rašytų ir kitų kraštų vyriausy
bėms sukeliant atitinkamą pa
saulio opiniją dėl Šitokio Angli
jos akto. O kaip žinome, pasau
lio opinijai Anglija dar nėra 
kurčia.

(v.k.)
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DEMONSTRACIJA SYDNEJUJE
Mūsų ir vietinėje australų spau

doje plačiai rašyta apie anglų - 
sovietų vedamus pasitarimus kon
fiskuojant pabaltiečių turtų, ne
priklausomybės laikais deponuotų 
Anglijoje.

Graudu girdėti Anglijos darbie- 
čių pataikavimus Maskvai, tuo 
skaudžiau, kada mūsų kad ir men
kas kapitalas būtų sužalojamas ir 
atiduodamas krašto okupantui, ir 
kad okupantas galėtų tuom išmo
kėti anglams už sovietų pasisavin
tų turtų.

Ryšium su tokiu Anglijos nepa
teisinamu ir neatsakomingu veiks
mu, visame laisvajame pasaulyje
pasigirdo protesto balsų.

Praeitų savaitę šiuo reikalu Syd 
nėjuje buvo ruošiama pabaltiečių 
demonstracija. Pirmadienį, prie 
Anglijos konsulato (High Com
missioner) susirinko apie 150 de
monstrantų, dauguma nešini įvai
rius protesto plakatus. Demons
tracijų puikiai suruošė ir kultū
ringai pravedė Sydnėjaus visuo
menei gerai žinomas p. J.P. Ke-

P A S
LANKYS KOLONIJAS

ALB Krašto Valdybos prminin- 
kas p. S. _Narušis pasiryžęs ne
trukus aplankyti kiek galint dau
giau lietuvių kolonijų Australijos 
pietuose ir vakaruose.

Birželio 21 d. išvyksta iš Syd
nejaus ir jau birželio 24 d. nu
mato būti Hobarte, Tasmanijoje. 
Liepos 1 d. lankysis Launcestone 
(Tas.), liepos 8 d. matysis su 
Morwell ir Sale lietuviais, liepos 
15 d. Melbourne. Iš čia liepos 22 
d. pakeliui į Adelaidę užsuks į 
Geelongų, o jau liepos 29 d. bus 
Adelaidėje. Iš čia numato rugpjū
čio 5 d. pasiekti Perth (W.A.). 
Namo žada sugrįžti apie rugpjūčio 
vidurį.

Išvykdamas jis vežiasi drauge 
ir dvi spalvotas garsines lietu
viškas filmas — “Aukso žųsį” ir 
Tautinių šokių festivalį Čikagoje. 
Jos abi yra 16 mm. ir vietos apy
linkės prašomos iš anksto pasirū
pinti atitinkamais aparatais ir 
patalpom, kad pirmininkui atvy
kus būtų galima be kliūčių minė
tas filmas pademonstruoti.

dys.
Demonstracijos metu pabaltie

čių delegacija britų konsulatui į- 
teikė atitinkamų protesto raštų, 
kur buvo išsamiai paaiškinta 
mums daroma anglų skriauda. Ta 
pačia proga Anglijos konsulatas 
perspėtas, tokie britų žygiai eisiu 
jų nenaudai, nes laisvojo pasaulio 
pabaltiečiai, nepasitikėdami an
glais, bus priversti atitraukti savo 
kapitalų iš škotų - britų banko ir

AMERIKA EUROPOJE
Po antrojo pasaulinio karo už

silikusi vak. sųjungininkų okupa
cinė jėga Vokietijoje buvo prama
tyta trumpam laikui, tol, kol kraš
tas pajėgs savarankiškai tvarky
tis okupantams priimtina santvar
ka. Nors teoriškai taip galvota, 
bet praktikoje to negalima buvo 
pritaikyti.

MUS
Pirmininko aukščiau suminėtos 

maršruto datos tėra tik apytikrės 
ir praktikoje diena ar dviem gali 
nesutikti. Tikimasi vėliau paskelb
ti tikslias lankymosi dienas.

Demonstruojant filmas iš tau
tiečių bus renkamos aukos kultū
riniams reikalams: 1 doleris suau
gusiems, pusė kainos pensinin
kams ir jaunimu bei moksleiviams 
veltui.

*
Iš Centrinio Baltų Komiteto 

Australijoje, kurio būstinė šiais 
metais yra Adelaidėje, pasitraukė 
lietuvius atstovavęs p. Jz. Lapšys. 
Jo vietoje pakviestas p. J. Linkus.

REFERENDUMAS 
AUSTRALIJOJE

Gegužės 27 d. Australijoje vyks
ta gyventojų atsiklausimas — re
ferendumas liečiųs čiabuvių (abo- 
ridženų) teises. Gyventojai turės 
pasisakyti, ar čiabuviai gali turė
ti visas pilietines Australijos tei
ses, ar ne. Lietuviai kviečami 
prieš balsuojant su šiuo klausimu 
kiek susipažinti. Balsavimas kiek
vienam privalomas. 

draudimo įstaigų.
Pabaltiečių demonstracija Syd

nėjuje buvo transliuojama per ra
dio ir visas televizijos stotis.

Po demonstracijų p. J.P. Kedys 
pareiškė, kad viskas pasisekė ge
riau negu tikėtasi. Lietuvių da
lyvavimas, kad ir darbo dienų, bu
vęs skaitlingiausias.

Nuotraukoje dalis demonstran
tų su Jūrate Reisgyte.

POLITIKOS VINGIUOSE
Sovietai, okupavę rytų Europą 

ir primetę savo santvarkų, nie
kad negalvojo iš ten kraustytis. 
Vietoje santykiavimo su vakarais, 
kaip kad buvo tikėtasi kai kurių 
trumparegių politikų, sovietai vis 
dažniau iškrėsdavo kokių išdagų: 
tai pašaudami amerikiečių lėktuvų, 
tai užkirsdami kelių į Berlynu 
(mat dažniausiai Berlyno korido
riuje vykdavo sovietų malnevrai 
arba kelių remontai), o gražiau
siai kada sovietai visus kelius į 
Berlynu užblokavo.

Susidarius tokiai padėčiai vaka
rų sųjungininkai neturėjo galimy
bių apleisti Europos, o ypač ne
drįso palikti karo nualintos Vokie
tijos sovietų pašonėje. Keistai at
rodo, jog praslinkus 22 metams 
nuo karo pabaigos, Europoje te
bėra apie ketvirtis milijono ameri
kiečių karinių junginių, čia ir 
kyla klausimas, kokiais sumeti
mais Europoje, o tuo labiau Vokie
tijoje, laikoma milžiniška ameri
kiečių militarinė jėga?

Jeigu Amerika negalėjo apleisti 
Europos tuoj po karo, tuo sunkiau 
dabar, kada įvairios garantijos, 
paktai riša abu kontinentus.

žiūrint iš ekonominio taško, 
Amerikos kariuomenės buvimas 
Europoje teigiamai atsiliepia eu
ropiečiams — mažesni kariniai pa
reikalavimai. Žiūrint iš militari- 
nės padėties, amerikiečių buvimas 
yra geriausia garantija netikėtam 
sovietų užpuolimui. Europai atsi
dūrus pavojuje netektų Amerikos 
maldauti pagalbos. Tų pačių va
landų Amerika būtų priversta gin
ti savo, 250 tūkst armijų esan
čių Europoje.

Vakarų Vokietijos vyriausybė

VLIKAS PROTESTUOJA
Dėl Didžiojoj Britanijoj esamų 

Lietuvos valstybės lėšų klausimo 
Vliko pirmininkas dr. J. K. Va
liūnas parašė D. Britanijos minis
trui pirmininkui Haroldui Wilso- 
nui tokį laiškų:
“Gerbiamasis Pone Ministre Pir
mininke,

“Kaip matyti iš spaudoje pas
kelbto pranešimo ir Tamstos, Po
ne Pirmininke, š.m. vasario 13 d. 
House of Commons padaryto pra- 
nešimo, Karališkoji Didžiosios Bri
tanijos Vyriausybė susitarė su So
vietų Sąjungos vyriausybe atsis
kaityti dėl abipusių finansinių 
pretenzijų, kilusių iš Sovietų Ru
sijos veiksmų, kai ji, susitarusi su 
Hitlerio Vokietiją, 1940 metų bir
želio 15 d. užpuolė Lietuvą, po to 
ją prievartiškai įjungė į Sovietų 
Sąjungą ir susovietino, sukonfis- 
kuodama tarp kitų Didžiosios Bri
tanijos firmų bei piliečių Lietu
voj turėtą nuosavybę.

“Turėdamas galvoje draugiškus 
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos 
santykius, Lietuvos Bankais buvo 
deponavęs Didžiosios Britanijos 
Banke savo aukso dalį. Be to, ta
me Banke yra likę ir eilės Lietu
vos firmų aktyvų.

"Minėtame pranešime sakoma, 
kad, patenkbinti Sovietų Sąjungos 
pretenzijoms, Didžiosios Britani
jos vyriausybė sutikusi sumokėti 
jai 500,000 svarų iš Baltijos vals
tybių, taigi iš Lietuvos Didžiojoj 
Britanijoj įšaldytų fondų. Dėl to, 
Pone Pirmininke, Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto vardu 
norėčiau pareikšti įsakmų protes
tą.

“Lietuva nėra atsakinga už So
vietų Rusijos neteisėtus veiksmus 
Didžiosios Britanijos firmų ir as
menų atžvilgiu. Todėl Lietuvos 
valstybės, jos gyventojų ir firmų 
turtas bei aktyvai, laikomi Didžio
joj Britanijoj, netui ir negali bū
ti panaudoti Sovietų Rusijos su 
Didžiąja Britanija turimam. sąs
kaitoms išlyginti.

VYTAUTAS BERNOTAS 

neigiama žiūri į bet kokį Ameri
kos kariuomenės atitraukimų. Ta
čiau iš Amerikos civilinės pusės 
spaudimas didelis jėgas ir išlaidas 
Europoje mažinti. Gynybos sekre
torius McNamara teigia, kad pa
vojus iš sovietų pusės esųs suma
žėjęs, ir nesu prasmės Europoje 
lakyti ketvirties milijono Ameri
kos karių. Visai kitos nuomonės 
karo vadovybė. Jungtinis Vyriau
sias Gynybos Štabas tam prieš
tarauja sakydami, jog nėra nė 
mažiausio militarinio pateisinimo 
šiuo kritišku momentu mažinti 
amerikonų jėgas Europoje.

Visgi Amerikos jėgos vak. Eu
ropoje bus mažinamos dešimčia 
procentų. Sovietai, aišku, į ame
rikonų planų žiūri palankiai. Jiems 
tuo labiau patiktų jei Amerika 
savo planų plėstų, o tada sovie
tams būtų atviros rankos atnau
jinti savo senas išmones kaip ke- 
lių remontus, manevrus, bloka
das....

ROM. KINIJA 
RUOŠIASI KARUI

Gana įdomios žinios susijusios 
su karu Vietname pasiekia vaka
rus. Komunistinės Kinijos pa
reikšta, kad š. Vietnamas yra už- 
šachuotas. Šiaurės Vietnamas, 
kom. Kinija skelbia, negalės nei 
kapituliuoti, nei prie taikos sta
lo sėstis ar sutikti su amerikiečių 
invazija.

Kiekvienu atveju, jei tokios są
lygos susidarytų kom. Kinija pati 
stotų į karų.

Kom Kinijos užsienio min. Čou 
En-lai vakarų korepondentus per
spėjo, kad Kinija yra pilnai pasi
ruošus ir ryžtasi bet kada įstoti

“Man malonu pažymėti, kad 
dviejų pasaulinių karų hkotarpy- 
je Didžiosios Britanijos vyriausy
bė rėmė po 123 metų laisvės su
temos atsikūrusią Lietuvos vals
tybę ir rodė jai visokeriopo palan
kumo. Tad būtų skaudu, jei da
bartiniai Jos Didenybės Vyriausy
bės veiksmai aptemdytų to, lietu
vių tautos branginamo, laikotar
pio prisiminimą ir apsunkintų bū
simus nepriklausomos Lietuvos ir 
Didžiosios Britanijos santykius.

“Sovietinei Rusijai sutrypus Lie 
tuvos suverenumą bei laisvę iA 
pašalinus teisėtą nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybę, lietuvių tau
tos politinę valią ir jos aspiraci
jas, drauge su. nepriklausomos Lie 
tuvos diplomatiniais atstovais, 
reiškia okupuotos Lietuvos pogrin
dyje susikūręs Vyriausias Lietu
vos Išl'tsvinžmo Komitetas. Dėko
damas lietuvių tautos vardu už 
Lietuvos prievartinės inkorporaci
jos į Sovietų Sąjungą nepripaži
nimą, kreipiuos į Jūsų Ekscelen
ciją ir prašau nedaryti tokių veiks 
mų, kurie galėtų skaudžiai pažeis
ti dabartinį tarptautinį nepriklau
somos Lietuvos statusą ir lietuvių 
tautos teises bei interesus.

“Teikitės priimti, Ekscelencija, 
mano labai aukštos pagarbos pa
reiškimą*’.

Panašaus turinio pareiškimų yra 
padavę ir Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos Laisvės Komitetų pirmi
ninkai — V. Sidzikauskas, V. Haz- 
ners ir A. Kuett. Visi Baltijos 
kraštų diplomatiniai atstovai taip 
pat yra tuo reikalu įteikę memo
randumus.

(ELTA}

PROTESTAI TEBEPLAUKIA

Iš visur pabaltiečių protestai 
dėl Pabaltijo valstybių fondų An
glijoje užgrobimo tebesiunčiami D. 
Britanijos ministeriui pirminin
kui J.H. Wilsonui. Lygiai ir Syd
nėjaus Jungtinis Baltų Komitetas 
tokį protesto laiškų pasiuntė J. H. 
Wilsonui, kuriame išdėstytas tokio 
akto neteisėtumas ir prašoma nuo 
to žygio atsisakyti. Lygiai pana
šus protestas pasiųstas ir Angli
jos reprezentantui prie Jungtinių 
Tautų Lordui Caradon.

Jungtiniam Baltų Komitetui 
Sydnėjuje vadovauja lietuvis inž. 
V. Bukevičius.

ŽADA KELTI BYLĄ

Ryšium su Pabaltijo aukso nu
savinimu centriniai latvių orga
nai tiria galimybes Anglijos vy
riausybę patraukti į teismų. Su
manymas gana įdomus, bet kaip jį 
realizuoti?

į Vietnamo konfliktą, o tuo la
biau jei būtų artinamas! prie tai
kos stalo.

Dėl tokio kom. Kinijos pareiš
kimo vakaruose susidarė dvejopa 
nuomonė. Vieni teigia, kad Kini
jos vidinė betvarkė nors šiuo me
tu neįgalins rizikuoti karo su Ame 
rika. Kiti sako, kad Kinijos griež
tas nusistatymas prieš Ameriką 
gali spontaniškai paveikti tautą ir 
tam tikslui suvienyti kraštų.

Amerikos milijonierius A.H. 
Meadow išleido daugiau kaip mi
lijonų dolerių pirkdamas garsių 
dailininkų originalus. Vėliau pa
aiškėjo, kad iš 58 paveikslų 44 bu
vo fiktyvūs. Reikalų išaiškinti pa
vesta Amerkos FBI (slaptajai po
licijai).

Kelias į Bendrųjų Europos Rin
kų Anglijai esąs laisvas — taip 
skelbia spauda iš Paryžiaus šalti
nių. Prancūzijos ministerių kabi
netas svarstė Anglijos įstojimų į 
B. E. Rinkų gana palankiai. Pagal 
pranešimus, tai Anglijos pirmas 
žingsnis priartėti prie Europos.
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APIE KULTŪRINIUS RYŠIUS
RAŠO MŪSŲ PASTOGĖS BENDRADARBIS VOKIETIJOJE

JONAS SOLIONAS

LIETUVIŲ BENDRUOMENE

šiomis dienomis pas mus pakilo ir vėl susidomėjimas Lietu
vių Bendruomene. Mat, vyksta rinkimai į Bendruomenės Tarybą 
ir netrūksta propagandos bei žinių apie “geriausius iš geriausių” 
atstovus spaudoje. Grupės grupelės peršia įvairius kandidatus sa
kydami, kad siūlomi kandidatai yra tinkamiausi.

Ne visada mūsų spaudoje galima rasti žinių apie Lietuvių 
Bendruomenę. Dažniau užtinkame apie paskirus jos veikėjus, ku
rie neretai patys apie save parašo.

Mažas domėjimasis Lietuvių Bendruomenės veikla yra išda
va nesidomėjimo Bendruomenės darbais. Nesidomėjimas veikla, 
kuriai trūksta krypties ir ypatingai konkretumo mūsų veikloje. 
Šiandien Lietuvių bendruomenės vadovybė yra pasimetusi ir sto
vi kryžkelėje. Vargu, ar ją iš tos krykželės išves ir šie rinkimai 
į Tarybą. Negalima įsivaizduoti, kad bendruomeninę veiklą iš
gelbėtų ar pakeistų vadovybės rinkimai. Ypatingai šitie, kuriuo
se kandidatuoja dažniausia jau pratrynę švarkų rankoves ligišio- 
linėje veikloje. Vadinasi, iš naujos Tarybos, negalima tikėtis daug 
ko naujo, nes renkamųjų veidai yra jau pažįstami iš praeities. 
Deja, ta praeitimi mes negalime nei labai didžiuotis, nei džiaug
tis. Ligi šiolei Lietuvių Bendruomenė vis tūpčiojo vietoje. Poli
tinėje veikloje ją nuo scenos nustūmė ALTAS ir VLIKAS, kultū
rinėje srity — įvairios organizacijos, o karitatyvinėje — BALFAS. 
Lietuvių Bendruomenė ligi šiolei tik pastumdėlė dažnai kalbanti 
apie veikėjus, kurie tepasižymi tik iškilmingų švenčių prakalbo
mis.

Lietuvių Bendruomenė, priešingai dažnai girdimiems pasi
gyrimams, dar nesurado savo tikrojo veikimo kelio. Praeityje bu
vo norėta skverbtis į politinę veiklą — dalyvauti Lietuvos išlais
vinimo kovoje. Tačiau ir VLIKAS tokiai bendruomenės veiklai 
nepritarė. Jai — Bendruomenei buvo nurodyta veikti kultūrinėje 
srityje. Tačiau kultūrinėje srityje Lietuvių Bendruomenė pasi
metė nesurasdama savo veiklai konkretumo. Nesant šito konkre- 
tomo kaip tik dabartinė Bendruomenės veikla ir kenčia.

Yra žmonių, kurie bendruomenės veiklą supranta kaip įvai
rių grupių darbų koordinavimą. Tačiau organizacijoms dar vieno 
“ant savęs pono” nereikia. Perdaug generolų ir permaža eilinių. 
Yra žmonių, kurie Bendruomenės veiklą įsivaizduoja minėjimų 
ruošimu, kalbų sakymu, posėdžių kvietimu, na ir po viso to 
pasiskardinimu spaudoje. Tačiau mes ne taip įsivaizduojame Ben
druomenės veiklos kelią. Ne tokie turėtų būti Bendruomenės veik
los tikslai.

Lietuvių Bendruomenės uždavinys — ir vienintelis uždavinys 
— išlaikyti Lietuvių Bendruomenės šeimoje jaunimą: neleisti mū
sų būsimoms kartoms nutautėti. Tai tikslas, kuriam turėtų būti 
sukauptos visos bendruomenės jėgos. Jeigu šito uždavinio ben
druomenė neatliks, veltui bus jos egzistavimas, veltui įvairiausi 
rinkimai ir iškilmingos kalbos.

Idant mūsų jaunimas nenutautėtų ir neišnyktų svetimtaučių 
jūroje, mes tam darbui turime pritaikinti labai praktiškas gyveni
mo priemones. Apie tas priemones bei jų konkretumą jau ne kartą 
teko pasisakyti. Deja, balsas nebuvo išgirstas. Dar ir dabar Ben
druomenė plavinėjasi dvejonių jūroje.

Jau seniai pražiopsojome lietuvišką šeimų būrimąsi į vieną 
geografinę vietą. Su planingu darbu būtų buvę galima lietuviškas 
šeimas persodinti vienoje vietoje. Kad ir ne šalia viena kitos, tai 
bent artimoje apylinkėje. Tačiau tokiu perkeldinėjimu niekas nesi
rūpino ir dėl jo lietuviškos kolonijos pradėjo mažėti. Kai jos iš
nyks, sunyks ir visa mūsų veikla. Tada net ir Bendruomenės nebe
reikės.

Metų metais kalbame apie lietuviškų namų įsigijimą. Ir čia 
Bendruomenė neparodė jokios iniciatyvos. Šiandien Siaurės Ame
rikoje neturėtumėm jokios lietuviškos užuovėjos, jei ne pranciško
nai Toronte, jei ne jėzuitai Čikagoje ir Montrealyje. Kur ne kur 
dar ir lietuviškos parapijos gelbsti. Gi Lietuvių Bendruomenė ši
čia nei šnypšt. Jai rūpi kalbos ir rezoliucijos dėl jaunimo ateities, 
bet įgyvendinimas rezoliucijų ir nutarimų nei iš vietos.

Lietuvių Bendruomenė nesirūpina konkursų jaunimui reika
lais, neskatina studijų apie jaunimo problemas. Vargu ar ir atei
tyje “prie naujos valdžios” tuo bus pasirūpinta, juoba kad naujai 
renkamieji jau seniai žinomi iš praeities darbų, kuriuose kaip tik 
ir pasigedome, konkretumo.

Gyvenimas neša mus pirmyn. Ar jis mus nupūs ištirpimo 
smėlin, ar mes išliksime tvirtais pavyzdžiais ateities kartoms, labai 
daug priklauso tai visuomenės daliai, kuriai vadovauja Lietuvių 
Bendruomenė. Iš jos mes laukiame konkrečių darbų ir naujo ryžto.

Ilgą laiką jau, važinėja į rusi
namą Lietuvą: Bimba, Mizara ir 
keliolika kitų nusenusių “pažan
giųjų” — Kremliaus propagandis- 
tinių įrankių. Jie ten nuvykę, 
liaupsina rusų kolonializmą duo 
da zimaninei “Tiesai” intervju a- 
pie “suklestėjusią sovietų Lietu
vą”.

Metams slenkant, rusiškasis ko- 
lonalistas pradeda įvairinti savo 
melo bei teroro metodus. Prie šių 
įvairumų priklauso “kultūrinių 
ryšių” su užsienyje gyvenančiais 
tautiečiais plėtimas, bei pačiu pas
kutiniuoju metu vieno kito lietuvio

esančio pilnoje Kremliaus kontro
lėje - pasiuntimas į vakarus.

Kas liečia “kultūrinius ryšius”, 
tai rusiškasis kolonialistas įsileis- 
damas vieną kitą neutralų ar pa
triotinį užsienio lietuvį turi se
kančius tikslus: kiršinti tarpusa
vyje užsienio lietuvius, rodyti ru
sinamiesiems lietuviams, jog ne 
vien “pažangieji” yra su Krem
lium, bet ir kiti — patriotai. Ku
rie apsilankydami rusinamoje Lie
tuvoje režimą liaupsinančių pareiš
kimų neatiduoda, bet spaudžiami 
galimo artimųjų bei giminių per
sekiojimo, grįžę į vakarus daugu-

LAIMINGA

Nuotraukoje Dr. A. Kabaila (centre) javo šeimos tarpe: viršuj kai
rėj žmona Vida, dešinėje sūnus Povilas, apačioj kairėj sūnus Pet
ras ir dešinėj dukra Milda. Visi gėrisi tėvo doktorato diplomu.

Dr. A. Kabaila yra plačiai žino
mas Konstrukcijos Inžinerijos 
komputacijos ir Statybos inžinie- 
rijos srityse. Jau eilė metų kai 
Dr. A. Kabaila vykdo mokslinius 
tyrinėjimus ir technikinei spaudai 
patiekia savo darbų. Beveik regu
liariai jo darbai spausdinami in-

žinierijos žurnaluose.
Šių metų Inžinerijos Instituto 

leidiny “Symposium on Concrete 
Structures” Dr. A. Kabaila lei
džiasi ir į kitą, mums mažai žino
mą sritį, ty. kaip pritaikyti beto
no struktūrų skaitliavimą elektro
ninėmis skaičiavimo mašinomis.

moję tyli — bent spaudoje. Tai 
rodo ir tas faktas, jog apie rusi
namą, kolonizuojamą Lietuvą, to 
proceso konkrečių faktų, lietuviš
koje spaudoje pateikia daugumo
je buvę Sibiro kankiniai kaip: p. 
p. Rūkienė, Milukas ir kiti. Tai 
savotiški lietuvių tautos didvyriai, 
kurie būdami ir ateityje neužga
rantuoti, jog jie ar jų artimieji 
netaps rusiškai — komunistinio 
teroro aukomis, patiekia sukre
čiančius pergyvenimų faktus. Rei
kia tikėtis, jog jie vadovaujasi 
teisingu šūkiu — kiekviena kova 
reikalinga aukų. Ypač ideologinė
je, kurioje neturint konkrečių 
faktų, ateityje dar nekartą teks 
išgirsti neseniai Paleckio mestą 
klausimą Australijos lietuviams: 
“Iš kur jūs žinote apie tikrą pa
dėtį Lietuvoj? Daugumas jūsų ne
sat tenai net gimę f” Žinoma, su 
politrukais vedant ideologinę dis
kusiją, nepadės ir konkrečiausi 
faktai, jie tik sakys tai, ko reika
lauja ir skelbia partijos progra
ma. Pagal juos: Lietuva nei ru
sinama, kolonizuojama, nei tero
rizuojama. Nebuvo nei žmonių žu
dymų, nei vežimų, o jeigu kas kur 
biškį ir buvo — tai čia asmenybės 
kulto kaltė. Komunistinė sovietija 
tai — žydinti, klestinti, demokra
tiškiausia, laisviausia šalis pasau
lyje. Aš pats asmeniškai tuo įsi
tikinu, viename pokalbyje su at
vykusia užsienin sportininke ruse- 
politruke. Nors turėjau konkre- 
^iausius, asmeniškais pergyveni
mais, stebėjimus paremtus faktus.

Taip ir prieiname prie Krem
liaus atsiųstojo į JAV, Vilniaus 
universiteto rektoriaus Kubiliaus, 
sukėlusio spaudoje įvairių svars
tymų.

Išgyvenau rusinamoje Lietuvoje 
penkioliką metų, taigi esu pilnai 
persiėmęs sovietinio žmogaus gal
vosena, laikysena.

Sakysim, jog mane kaip univer
siteto rektorių siunčia su tam ti
kromis instrukcijomis į JAV. Da- 
leiskime net tą atvejį, jog aš, nors 
būdamas partietis, bet savo širdies 
gilumoje esu likęs lietuviu ir sten
giuosi prieinamomis priemonėmis 
gelbėti lietuvių tautą nuo sunai
kinimo. Net ir tuo atveju, mano 
susitikimai su patriotiniais lietu
viais tarnautų tik kolonialisto in
teresams. Sovietijos žmogus nei 
vienu nepasitiki, net kalbėdamasis 
vienas prieš kitą, mažiausia klai
da gali žmogų sužlugdyti visam 
gyvenimui tapti sovietinės siste
mos auka.

Todėl niekas tegul nesitiki, jog 
aš ar Kubilius, Vladimirov pokal- 
biuos dėstysime mūsų asmeniškas 
pažiūras, nuomones. Ne, tai būtų 
didžiausias savęs apgaudinėjimas, 
mes tik šimtaprocentiniai, o dar 
gal kiek ir virš plano - dėstytume 
tik tai, ką nusako partijos pro
grama, nors viduje būtume visai 
kitos nuomonės, nors būtumėm tuo 
momentu laisvame krašte.

Komunistiniai kolonialistai be
veik visuomet turi įkaitus ar ki
tas garantijas rusinamoje Lietuvo
je. Todėl kaip tai bebūtų skaudu,

bet į kiekvieną užsienin išsiųstą 
lietuvį, reikia žiūrėti kaip į Krem
liaus ruporą. Ir jeigu šis ruporas 
bus patriotiškai savo viduje nusi
teikęs, tai jam daug maloniau, o 
taip pat ir Lietuvos laisvei bus 
naudingiau — jei jis patriotinių 
lietuvių bus ignoruojamas. Todėl 
nepateisinama, o žalinga yra tas 
atvejis, jog kai tūkstančiai lietu
vių demonstruoja Niujorke prieš 
komunistinius kolonialistus, gru
pė lieutuvių tą pačią dieną veda 
pokalbius su Kremliaus ruporu — 
ar tai įsitikinusiu, ar tai gerai at
liekančiu savo rolę.

Išimtį sudaro sportininkai, ku
rie į vakarus patenka ne specaliai 
atrinkti, su tam tikromis užduoti
mis, bet vien savo dvasinių ir fi
zinių laimėjimų dėka.. Su šios ka
tegorijos lietuviais patartina vi
siems lietuviams užmgezti ryšius, 
jie savo širdyje džiaugsis šiais 
susitikimais, nors pokalbiuose bus 
santūrūs ir daugiau tylės, bet įdė
miai įsidės kiekvieną žodį, kurį 
jūs pasakysit, jog perdavus savo 
šeimai Lietuvoje. Ir čia jūs pa
matysite ,kaip įvairūs “treneriai” 
tvariausiais būdais s(tengsis truk
dyti šį “bendradarbiavimą” — mat 
jis slysta iš jų kontrolės ir netar
nauja jų tikslams.

Teko zimaninėje “Tiesoje’ skai
tyti, berods Grigonio, Vilniaus uni
versiteto prorektoriaus, prisimi
nimus apie lankymąsi JAV. Imant 
sovietiniu mastu straipsnis nėra 
jau toks vienašališkas, bet ir žiū
rint ką jis gero davė lietuviams, 
tai gal tik tai, jog jį perskaičius 
sužinojome ,jog užsienio lietuvių 
tarpe esama ne vien “pažangių
jų”, bet ir patriotų.

Yra dar viena kategorija at 
siunčiamųjų į užsienį kaip: Lau- 
rinčiukas, Kapočius, Zenkevičius, 
Stepanauskas. Vieni iš jų keletą 
metų figūravo kaip rusiškų lai
kraščių korspondentai, kiti kaip 
sovietų pasiuntinybės Vašingtone 
“sekretoriai”. įsigijęs keletos me
tų užsienio stažo Laurinčiukas 
nutūpė Vilniaus KP CK skyriu
je, o Kapočius toliau tebevadovau
ja “kultūriniams ryšiams”. Jacke
vičius — “Tėvynės Balso” ir 
“Gimtasis Kraštas” redaktorius 
lydi kaip “korespondntas” rusina
mos Lietuvos dvasiškius į Romą, 
o Stepanauskas ilgą laiką rašinė
jąs į zimaninę “Tiesą” iš rytų 
Berlyno, paskutiniu laiku važinėjo 
kaip “korespondentas” net po Bo
ną ir Muencheną vakarų Vokieti- 
jeje).

Atrodo, jog patriotiniams lietu
viams, su šiais aiškiais Kremliaus 
politrukais — profesionalais, ne
atėjo dar mintis užvesti pokalbių. 
Tas gerai, bet kodėl rusiškųjų- 
komunistinių kolonialistų politru- 
kai gali laisvai važinėti po vaka
rus ir pulti juos .tiek laisvuosius 
lietuvius savo melo propagandoje?

Atsakant į šį klausimą nereikė
tų užmiršti, jog Valstybės De
partamentas, tampa diena iš die
nos vis stipresniu Kremliaus part
neriu No 1, o mes esame figūros 
jų rankose. Europoje tai konsta- 
vo eilės vyriausybių galvų.

A. Viluckis

Lietuvoje

I City Travel Center į
♦ i

LIETUVIŠKAS KELIONIŲ BIURAS J
318 LITTLE COLLINS STREET, MELBOURNE

uisako bilietus laivu ar lėktuvu į visus pasaulio kraštus J
* Jokių papildomų mokėjimų. J
* Išrūpinant kelionės dokumentus, bagažo draudimą J

ir t.t. *
* Atstovaujam P. and O. Orient Lines, Cunard Line,

Lloyd Triestino, Sitmar, Cogedar, Flotta Lauro ir >5
* kitas laivininkystės bendroves.
* Nuo 1959 m. mandagus ir malonus patarnavimas. J 

Raštu ar žodžiu kreipkitės pas
S

ALG. ŽILINSKĄ £

CITY TRA VĖL CENTER, $

318 Little Collins Street, Melbourne

VARPAI, VARPAI...

Vilniaus mokslinės - restauraci- 
nės dirbtuvės inžinieriai rengia ka
tedros varpinėje varpų rinkinį su 
elektromechanine klaviatūra. Ge
gužės 1 dienos Tiesoj pranašavo, 
kas rytą aštuntą valandą būsian
ti skambinama kokia nors melio- 
dija, o vidurdienį — Vilniaus “šau
kiamieji signalai”. Varpų muzika 
būsianti girdima per radiją.

Varpų rinkinys ne pirktas: var
pai esą surinkti “iš daugelio res
publikos kampelių’ (atseit, iš baž
nyčių) ir esą šimtamečiai. Vienas 
lietas 1733 metais.
Rengėjai jau bando 15 varpų, ir 

yra dar vienas nepakabintas. Sa
ko, būtų galėję pasirodyti su var
pų muzika jau šios gegužės 1 die
nos proga, bet rinkinys dar yra 
svarbi spraga, — trūksta fis tonu 
skambančio varpo. Užsimota su
rinkti varpų bent dviems ar trims 
oktavoms (24 ar 36 varpai), ir 
įrengti automatinį skambinimo 
prietaisą.

Kokios meliodijos būsiančios

skambinamos, pasirūpinsią kompo
zitoriai. žinoma, ir cenzoriai. Na
cių okupacijos metais Kauno Karo 
Muziejaus varpų muzika irgi bu
vo cenzūruojama. Tik vokiečių 
cenzoriai nebuvo lietuviškų dai
nų turinio žinovai. Tad visą laiką, 
diena iš dienos varpai skambino 
ties pačiu generalkomisariatu: “O 
ko jūs liūdit, jaunieji broleliai... 
Tai to mes liūdim, kad mūsų že
mė nuniokota, kojom sumindžio
ta”...

— * —
Prieš Vliko pirmininko dr. J.K. 

Valiūno iš Romos radijo pasakytą 
kalbą atsikirsti per Vilniaus radi
ją buvo išleistas rašytojas V. Rei- 
meris (Literatūros ir Meno redak
torius). Tas jo “atsikirtimas” ge
gužės 6 d. paskelbtas ir Tiesoj. 
V. Remerio ginklai, pasirodo, be- 
esą ne tik negausūs, nudėvėti, bet 
ir labai pasenusių modelių: impor
tuoti iš Vilnies — Laisvės senie
nų sandėlių. Esą, “visos lasvinto- 
jų pastangos, visos jų teorijos — 
neišlaiko kritikos... tai, be kita 
ko — biznis. Žaisdami tautiniais

VINCUI KUČINSKUI

mirus, jo žmoną, dukteris ir artimuosius skausme nuoširdžiai 
užjaučia

Canberros Lietuvių — Australų Klubas

A.A.

BRONIUI JANKUI

mirus, dideliame, skausme likusią jo žmoną J. Jankienę ir 
vaikus nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

P. Ligeikis

jausmais, visokie vaduotojų komi
tetai traukia iš lietuvių kišehių 
dolerius ir iš to lengvai gyvena’’... 
Bet tuo pačiu atsikpėpimu redak- 
torius-rašytojas įrodinėja, kad lie
tuvių iševija jau beveik sunykusi, 
net ir vėlesniųjų pabėgėlių vaikai 
jau nebemoka lietuviškai, atseit, 
tas (Vliko pirmininko kalboje mi
nėtasis) lietuvių tautos trečdalis 
iševijoje nieko nebereiškia...

Šis V. Remerio “atsikirtimas” 
suklupo vos ištartas prieš — iš- 
girdusiųjų kritiką: jeigu iš lie
tuvių išeivijos tautinių jausmų dar 
galima, anot Reimerio, net “biznį 
padaryti”, jei “visokie vaduotoją 
komitetai... iš to lengvai gyvena", 
tai kas patikės, kad lietuvių išei
vija jau nutautusi, sunykusi, kad 
nesirūpina Lietuvos likimu?

(E)
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Kovo susirinkimas
Gegužės 13 d. lietuvių namuo

se Lidcombe įvyko Sydnėjaus 
sporto klubo narių metinis susi
rinkimas. Dalyvavo 48 nariai. į 
šį skaičių neįskaitoma organizaci
jų vadovai ir svečiai. Susirinkimui 
pirmininkauti išrinktas E. Kola- 
kauskas ir sekretoriauti J. Rama
nauskas.

* nu?
MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS
Buvusis sporto klubo pirminin

kas V. Augustinavičius trumpai 
apibūdino mirusių klubo narių J. 
Auglio, K. Vinciūno, J. Aleksos- 
Aleksandravičiaus ir V. Krasaus
ko gerus darbus sporto klubui ir 
paprašė narių atsistojimu ir su
sikaupimo minute pagerbti miru
sius.

ATASKAITINIS KLUBO 
VEIKLOS PRANEŠIMAS

Išklausius pranešimo paaiškėjo, 
kad buvusi valdyba per savo veik
los kadenciją suruošė nemaža pa
rengimų, iš kurių visi, išskyrus 
paskutinį šokių vakarą Bankstow
ne, davė pelno. Sėkmingiausias ir 
daugiausia pelno davęs parengi
mas buvs iešminė BBQ lietuvių 
namuose Lidcombe. Sporto šven
tės metu laikytas vaisvandenių ir 
kitų smulkių prekių bufetas New- 
towno salėje davęs virš 300 dole
rių pelno, nes visos prekės ir vais
vandeniai pirkti urmo kaina. 
Šiam reikalui išsirūpnta leidimas 
sporto klubo vardu padedant spor
to klubo rėmėjui P. Mikalauskui. 
Sporto šventę aplankė rekordinis 
skaičius žiūrovų ir iš to gauta ne
maža suma pinigų už parduotus 
bilietus. Didžiausios išlaidos Spor
to šventei pravesti — Newtowno 
salės nuoma 330 dolerių. Apmokė
jus visas išlaidas kasoje liko 450 
dolerių ,kurie perduodami naujai 
valdybai.

TĖVŲ KOMITETAS
Prieš Sporto Šventę sporto klu

bo valdybos iniciatyva buvęs su
darytas sportininkų tėvų Komite
tas. Komitetas, vadovaujamas P. 
Zigaitienės, daug padėjo parengi
mų darbe. Pravedant klubo pinigi
nę loteriją bilietus platino beveik 
išimtinai sportininkų tėvai. Be P. 
Zigaitienės Komitete dirbo: B. Ge
nys, V. Glionertas P. Šatkauskas 
ir A. Makaras.

Sporto klubo valdybos santykiai 
su kitomis vietinėmis organizaci
jomis buvę geri. Sporto Šventei 
reikalingos taurės gautos iš orga- 
nizicijų ir pavienių asmenų. San
tykiai su Australų Bask. Sąjunga 
ir su NSW Chess Ass. taip pat 
buvę geri.

DISKUSIJOS DĖL PRANEŠIMO
Diskusijos dėl pranešimo buvo 

labai karštos ir užsitęsė beveik 
dvi valandas. Narių paklausimai 
daugiausia palietė vieną ir tą pa
tį klausimą, kuris mūsų spaudoje 
buvo ilgą laiką aprašomas asme
nų, gyvenančių ne Sydnėjuje. Ga
lutinai išsiaiškinus padėtį, nariai 
patvirtino buvusios valdybos veik
lų-

SPORTO SALĖS REIKALAI
•Susirinkimo nariams perskaity

ta raštiška sutartis su Bankstow
no Dainavos klubo valdyba spor
to salės statybos reikalu. Vienas 
iš sutarties esančių punktų skam
ba: “Pagal sutartį būsimos sporto 
salės eksplotacija ir administraci
ja privalės rūpintis sporto klubas 
Kovas”

Buvusioji valdyba esančią sutar
tį jau pasirašiusi ir prašė klubo 
narių ją priimti ir patvirtinti, 
šiuo reikalu daug diskutuota ir ne
prieita bendros nuomonės. Pasta
čius klausimą balsavimui, už su
tarties patvirtinimą balsavo 22 
nariai. Prieš — 20 narių, šiuo rei
kalu, atrodo, geriausia pasiūly
mą davė E. Eidėjus, Bankstowno 
Apylinkės pirmininkas, kuris kvie
tė visus klubo narius prašyti 
Bankstowno Dainavos klubo na

rius ,kad jie persitvarkytų savo 
klubą ta prasme jog kiekvienas 
narys turėtų tik po vieną balsą. 
Tuomet nereikėtų ir sutarčių. 
Sporto klubo nariai beveik visi su 
šia mintimi sutiko. Pagal esamą 
tvarką Bankstowno klube keletas 
narių turi net po 50 balsų, kurie ir 
nulemia visus klubo sprendimus.

RINKIMAI
Į sporto klubo valdybą išrink

tas buvusios valdybos sąstatas, iš
skyrus A. Šimaitį, kuris nesutiko 
šiemet kandidatuoti. Jo vieton iš
rinktas P. Kviecinskas. Kandida
tais liko L Kviecinskienė ir H.
S tašius

Revizijos komisiją sudaro M. 
Petronis, H. Meiliūnas ir V. Bin
kis.

BENDROS PASTABOS
Didelis narių skaičius, dalyva

vęs susirinkime, įrodė, kad klubas 
visų mėgiamas ir juo visi domi
si. Ypatingai šiuo metu svarstant 
sporto salės statymo klausimą. Vi
sų susirinkime dalyvavusių narių 
padėka priklauso E. Kolakauskui, 
kuris susirinkimą pravedė labai 
tvarkingai.

Rėmėjas

KOVAS — BARBERIANS I 
38—63

Pralaimėta geriausiai NSW ko
mandai. Antrą puslaikį mūsų mer
ginos laimėjo 28-21.

KOVAS — BARBERIANS IV 
28—2

Šias rungtynes galima pavadini- 
ti treniruotėmis. Australės pada
rė tik vieną pilną metimą per abu 
puslaikius. Marija Atkinson jau 
pasveiko ir dalyvavo šiose rung
tynėse.

SENUS LAIKUS PRISIMENANT
Kartą besisvečiuojant pas p.p. 

Valaičius jų jaukiame name (Per- 
the), p. Valaitis kaip Lietuvos ka
riuomenės savanoris — kūrėjas pa
pasakojo vieną kitą epizodėlį iš 
kovų už Lietuvos laisvę, kur jis 
pats aktyviai dalyvavo.

— Buvau Kauno komendantūros 
batalijono trečioje kuopoje, — pa
sakoja p. Valaitis. — Vėliau tas 
batalijonas išaugo į septintą pul
ką. Vieną kartą mūsų kuopa buvo 
užėmusi kovos liniją Gelvonių bare 
prieš lenkus, kurie laikėsi Mus- 
nikuose. Mūsų kuopos štabas su 
kuopos vadu karininku Černium 
buvo įsikūręs Gelvonių klebonijo
je. Vieną dieną kuopos vado pava
duotojas (latvis, kurio pavardės 
neprisimenu) suorganizavo penkių 
dešimčių savanorių vyrų būrį pul
ti lenkus Musnikuose ir jam pa
čiam vadovaujant išžygiavome. 
Lenkų nepastebėti laimingai pa
siekėme Musnikų apylnkę. Čia puo
lėme lenkus, kada jie, nesitikėdami 
puolimo, ramiai buvo tik pradė
ję vakarieniauti. Todėl nors bū
dami keliolika kartų skaitlingesni 
jie be pasipriešinimo išbėgiojo pa
likę virtuves ir valgius. Atlikę 
užduotį, paėmę lenkų paliktas vir
tuves ir kitką sugrįžome į Gel- 
vonis.

Bet matyti, mūsų kuopos vado
vybė nesitikėjo, kad lenkai, norė
dami atsikeršyti, greitai mus pul
tų, nebuvo pasiruošta puolimą at
remti ir net nebuvo sustiprintas 
budrumas. Tačiau lenkai kitą nak
tį jau įvykdė staigų Gelvonių už
puolimą su žymiai pranašesnėmis 
jėgomis. Mūsų kuopa, nepasiruo- 
šiusi gintis, skaudžiai nukentėjo. 
Tada ir kuopos vadas karininkas 
Černius pakliuvo į lenkų nelais
vę.

Išsklaidyti ir likę gyvi bei nepa- 
kliuvę lenkams į nelaisvę susirin
kome Ukmergės komendantūron. 
Čia buvau priskirtas prie trečios 
kuopos, kuriai vadovavo karinin
kas Ogianskis. Su šia kuopa teko 
dalyvauti susirėmimuose su lenkais 
ties Vaitkuškių dvaru, kur lenkai 
buvo smarkiai sumušti. Šiam mū

NAUJAS
Šių metų Pietų Australijos žie

mos sezono pirmenybėse Vytis da
lyvauja su šešiomis krepšinio ko
mandomis. Komandos beveik tos 
pačios sudėties kaip ir vasaros se
zone. Be šių dalyvaujančių var
žybose komandų į treniruotes susi
renka būrys berniukų (iki 12 - 
kos metų), kuriuos mėgina supa
žindinti su krepšinio žaidimu K. 
Jaciunskis.

Pirmąjį susitikimą visos koman
dos pradėjo pralaimėjimais. Vyrų 
pirmoji komanda ant popierio tu
ri užtektinai žaidėjų, bet rungty
nėms vos pajėgė išstatyti penke
tuką ir pralaimėjo C.Y. komandai 
25-36 (6-12) Taškai: V. Levickis 
10, R. Daugalis 9 ir A. Reivytis
6.

“C” klasėje žaidžianti komanda 
susitiko su estais. Rezultate 25-40 
(12-17). Nepajėgta uždengti vieno 
žaidėjo ir jisai sava komandai pel
nė net 25 taškus. Vyčiui taškus 
pelnė: R. Pocius 10, G. Rakaus
kas 6, L. Urmonas 4, E. Gudelis 
3 ir S. Visockis 2.

Pralaimėjo ir “F” klasėje žai
džianti komanda prieš C.Y. net 
20-43 (7-18). Taškai: E. Pocius 7,
D. Andrew 6, T. Ford 4 ir B. Ladd 
3.

Vyties I-ji mergaičių komanda 
turėjo vasaros sezono finalistes 
North Adelaide už varžoves. Pra
džia buvo apylygė, vėliau žaidžiant 
be pamainų pailsta, nepajėgia už
dengti gerai žaidžiančių priešinin
kių. Pralaimėta 23-38 (9-18). Taš
kus pelnė: V. Juciutė 7, Vyšniaus
kaitė ir E. Pociūtė po 6, G. Kri- 
vickaitė 4.
Antrajai mergaičių komandai la

bai trūko šiame sezone nežaidžian- 
čios K. Baškutės. Susitikus su lat
vikių komanda, kurios sąstate žai
dė dvi aukštos, prityrusios žaidė
jos, mūsiškėms visą laiką buvo 
‘‘prieš kalną”, žaidėjos nors ir la
bai stengėsi, bet vis trūko kelių taš 
kų išlyginti rezultatui ir pabai
goje skirtumas pasidarė net 10 
taškų. Pralaimėta 28-38 (11-14). 
Vyčiui taškus pelnė: N. Marcin
kevičiūtė 15, B. Latvėnaitė 6, I.

šiui pasibaigus buvau prikoman
diruotas prie septinto pulko aš
tuntos kuopos. Šios kuopos vadas 
buvo karininkas Balnas.

Netrukus išžygiavome į Vilnių, 
bet vietoje Vilniaus atsiradome 
ties Minsku, čia pereinant kai- 
kuriuos baltarusių kaimus mus 
stebino jų tuštumas, tarsi juos 
maras būtų ištikęs: nesimatė žmo
nių nei kiemuose, nei laukuose. 
Pradžioje manėme, kad kaimiečiai 
yra pasitraukę kartu su lenkų ka
riuomene, bet vėliau, įėję j jų tro
bas patyrėme, kad žmonės guli lo
vose ištisos šeimos.

— Kodėl gi jūs gulite dienos 
metu? — jų užklausėme.

— Kad bijome, nes lenkai pasi
traukdami mums sakė, jog atėję 
pagonys lietuviai mus visus išžu
dys, tad manėme, kad jūp radę 
mus lovose gulinčius, nežudysite, 
— atsakinėjo jie.

Patyrę, kad “pagonys” lietu
viai jų nei mušė, nei žudė, bet 
net pasirodė geresni už lenkus 
krikščionis, paliko lovas ir išsi
vaikščiojo kiekvienas prie savo 
darbų.

Į Vilnių įžygiavome iš kitos pu
sės, įsikūrėme buvusiose rusų ka
reivinėse (kareivinių vardo nebe- 
pamenu). Kareivinių rajone rado
me išžudytų daug civilių gyvento
jų ir ča pat aikštėje paviršutiniš
kai apkastų: iš kauburiukų kyšo
jo tai kojos, tai rankos. Žmonės 
pasakojo, kad tai besitraukiančių 
iš Vilniaus rusų darbas. Vaizdas 
buvo žiauriai šiurpus.

Karininko Balno vadovybėje 
jau kaip batalijono vado dalyva
vau mūšiuose su lenkais ties Šir- 
vintais. čia lenkus sumušus ir 
kautynėms aprimus buvau iško- 
mandiruotas į Krašto Apsaugos 
Ministeriją. Iš čia, bermontininkus 
sumušus ties Šiauliais ir Radvi
liškiu buvau priskirtas prie ka
rininko Ladygos vadovaujamos 
komisijos ginklams atimti iš besi
traukiančių bermontininkų. Komi
sija veikė Tilžėje kartu su alijan- 
tais. Didžioji bermontininkų dalis 
ginklus atidavinėjo be pasiprieši

SEZONAS ADELAIDĖJE
Beinoravičiūtė 4 ir R. Marcinke
vičiūtė 3.

Iš mergaičių trenerio pareigų 
pasitraukus ilgamečiui treneriui 
A. Merūnui, dabar abidvi koman
das treniruoja Klubo pirmininkas 
S. Urnvičius.

Vyresniųjų komandų pėdomis 
sekdami pralaimėjo ir jauniai. Vis
gi, šios komandos rungtynės buvo 
geriausios iš visų. Žaista su pajė
gia South I komanda. Priešinin
kai persvėrė ūgiu. Mūsų jauniai 
per vasaros sezoną taip pat pasi
tempė ir jiems krepšys pažemėjo. 
Vytiečiai iš karto padiktavo dide
lę spartą, gynimui naudojo aikš
tės spaudimą, šie taktiniai ėjimai 
tuojau duoda rezultatų vytiečiai 
prasiveržia ir puslaikį baigia 19- 
14 savo naudai. Antram puslaiky 
keičiamas žaidimo stilius į pozici
nį žadimą, kas mums atneša labai 
blogų pasekmių. Priešininkas ne 
tik kad išlygina, bet ir persveria 
net 6 taškais. Vėl perėjus prie pir
mo puslaikio taktikos, priešo pers
vara ištirpsta. Puikūs praėjimai, 
labai gerai nuiminėjami atšokę ka
muoliai ir, svarbiausia nepapras
tai kovingai žaidžiama, kas anu
liuoja priešo persvarą ūgiu. Likus 
žaisti trims minutėms mūsų jau
niai pirmauja 6 taškais. Laikro
džiui rodant apie 40 sekundžių 
iki pabaigos dar vedame dviems 
taškais. Vienas iš mūsiškių pasi
karščiuoja be reikalo mesdamas, 
Prarastas kamuolys atsiduria mū
sų krepšy. Esant galimybės pa
siekti lygiąsias — pratęsimą, mū
sų žaidėjas prasižengia ir prieši
ninkui realizavus abidvi baudas 
pralaimime 47-49 rezultatu. Ne
žiūrint padarytų klaidų ir pralai
mėjimo žaista gerai, rungtynės bu
vo įtemptos ir įdomios. Taškai: 
A. Jaunutis 19, R. Beinoravičius 
10, J. Vacchiane 8, P. Arlauskas 
5, A. Siparis 4, A. Pauliukevičius 
I; be šių dar žaidė, nors taškų ne
pelnė K. Pauliukevičius.

Antrosioms sezono rungtynėms 
Vyties komandos pasitempė. Visos 
pasiekė laimėjimų išskyrus I -mą 
vyrų. Ši komanda ir vėl žaidė be 

nimo, tik taip vadinami spartaki- 
ninkai priešinosi ir iš jų ginklus 
teko atimti jėga nors prie rim
tesnio susirėmimo ir nebuvo pri
eita. Atimtieji ginklai atiteko Lie
tuvos kariuomenei.

Tilžėje teko išgyventi šešias sa
vaites. Dar reikia pasakyti, kad 
vokiečių vyriausybė mūsų komi
sijos nenorėjo praleisti ir Eitkūnų 
stoty mus išlaikė tris dienas”, 
baigė pasakojimą p. Valaitis.

§ių išgyvenimų pasakotojas p. 
Viktoras Valaitis yra gimęs 1900 
m. liepos 7 d. Plokščių valsčiuje 
žemdirbio šeimoje. Baigęs vals
čiaus pradžios mokyklą buvo įsto
jęs į Jurbarko miesto mokyklą, bet 
kilus pirmam pasauliniam karui 
mokslą turėjo nutraukti. 1918 m. 
paskelbus Lietuvos nepriklausomy
bę 1919 m. įstojo savanoriu į Lie
tuvos kariuomenę ir tuojau buvo 
paskirtas į Kauno komandantūros 
mokomąją komandą. Be rikiuotės 
ir kitų pamokų reikėjo eiti prie 
įvairių įstaigų sargybas preziden
tūroj ir kitur. Jam esant sargybo
je vokiečių kariuomenės felfebe- 
lis spartakistas nušovė ir Praną 
Eimutį. Norėta žudiką sutvarkyti 
čia pat vietoje, bet sargybos vir- 
šininkas neleido.

Dabar p.p. Valaičiai yra abu 
pensininkai ir gražiai įsikūrę Per- 
the. Jie yra susipratę lietuviai, 
aktyvūs bendruomenės nariai, o p. 
V. Valaitis yra ir Pertho ramo- 
vėnų skyriaus narys. Gyvena sa
vo dailiame name, turi auto ve
žimą. Netoliese gyvena ir duktė 
ponia Pesčiak, ištekėjusi už ukra
iniečio, dabar jau gražiai kalban- 

ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS IN 
AUSTRALIA

Kiekvienas tautietis turėtų šią reprezentacinę mūsų kūrybin
gų dailininkų knygą įsigyti ir ją rekomenduoti svetimtaučiui. Lei
dinio kaina — $5.00.

Reikalaukite pas kiekvieną knygų platintoją arba rašykite 
tiesiog leidėjui:

36 Berrille Rd., Beverly Hills, N.S.W.

pamainų. Žaista neblogai. Pralai
mėta paskutinėse minutėse. Trims 
minutėms ligi pabaigos vesta de
vyniais taškais. Priešui padarius 
aikštės spaudimą pralaimėta vie
nu metimu. Rezultatas: Vytis — 
Torrens 35-38 (19-16). Taškai: 
R. Daugalis 13, V. Levickis su
A. Reivyčiu po 8, A. Radzevičius 
4 ir G. Andrew 2.

“C” klasės komanda gerai sužai
dė antrą puslaikį ir lamėjo prieš 
Marshalls 41-30 (13-15). Taškus 
pelnė: R. A. Vaskas 16, R. Po
cius 13, V. Gurskis 4 ir S. Visoc
kis, L. Urmonas, G. Rakauskas po 
2.

“F” klasės komanda laimėjo 
prieš Vistas 50-27 (24-10). Taš
kai: T. Ford 22, E. Pocius 12, D. 
Andrew 8, ir V. Vasiliūnas su
B. Ladd po 4.

Mergaičių pirmoji komanda išė
jo prieš trečią vietą Pietų Austra
lijoje turinčią K. komandą su pil
nu sąstatu. Netgi ilgai nežaidusią 
aikštėje vėl pamatėme L. Pečiu
lytę. Rungtynių pradžia mums nie
ko gero nežadėjo. Priešininkės ge
rai žaidž a, o mūsų merginų me
timai nesurandą krepšio. Puslaikis 
bagiamas 11-16 mūsiškių nenau
dai.

Antrame puslaikyje padaryti po 
ziciniai pakeitimai, atrodo, išjudi
no vytiečių komandą. Po kelių blo
gų kamuolio perdavimų staigiai 
visomis jėgomis pereina į antpuo
lį. Jeigu anksčiau buvo nenuima
mi kamuoliai, tai dabar puikiai

TRUMPAI
Buvusiam sporto skyriaus re

daktoriui Antanui Laukaičiui per 
“Kovo” metinį susirinkimą buvo 
įteikta dovana — parkeris su auk
sine plunksna už įdėtą darbą re
daguojant sporto skyrių. Visi klu
bo nariai nepagailėjo Antanui pa
dėkos žodžių ir karštų plojimų.

★
Nežinia ar gaisrų išsigandę, ar 

dėl kitų priežasčių į Sydnėjų at
vyko du lietuviai sportininkai iš 
Tasmanijos. Koviečiai juos mielai 
priglaudė.

Raimondas Hazė ir žmona Jūra 
siunčia sveikinimus koviečiams ve
teranams iš Naujosios Gvinėjos ir 
kartu pažada netolimoje ateityje 
atvežti krepšinio komandos žaidė
jų. Augina tris sūnus ir dukrą.

*
Iš New Zealand pasiekė žinia, 

kad Nata Liutikaitė žada sugrįž
ti į Sydnėjų. Paskutiniu laiku gy
veno Šveicarijoje. Sydnėjaus jau
nimas dar prisimena Natą, kuri 
daug pasidarbavo ir sporto klubui.

*
Kovietės Laima čelkytė ir Gra

žina Meškauskaitė kasmet daly
vauja klubo metiniuose susirinki
muose, bet kandidatuoti į valdybą 
dar nedrįsta.

Matas
— * —

Gegužės 4 d. lietuvių moterų ir 
vyrų krepšininkų rinktinės buvo 
išlydėtos rungtynių į Lenkiją (Var 
šuvą, Gdanską, Bogušicą). Rung
tynės bus su geresniosioms koman
domis (ir su viena čekų komanda), 

‘o svarbiausia — su lenkų moterų 
ir vyrų (jaunimo) krepšininkų 
rinktinėmis, besiruošiančiomis da
lyvauti pasaulio pirmenybėse. Lie
tuvių rinktinės pasaulio pirmeny
bėse dalyvaut neturės progos (ne
bent kaikas iš jų būtų įtrauktas 
Rusijos reprezentantams paremti). 
Bet šios komandos šiuo atveju 
išleido “į užsienį”, kaip bandomie
ji priešininkai lenkams pasitre
niruoti.

(E)

čio lietuviškai.
Visiems sveikatos ir laimingo 

gyvenimo.
A. Vembutas 

kovojama po lentomis. Auksinį ta
ką po krepšiu suranda centre žai
džianti R. Beattie-Andriusevičiū- 
tė. Rasa veržiasi nesulaikomai ir 
pelno labai reikalingus taškus. Iš 
toliau sėkmingai priešininkių krep 
šį apšaudo labai gerai žaidžianti V. 
Juciūtė. Bendrai visos žaidėjos at
gyja ir gerai kovoja. Iškovojus 
persvarą, priešininkės pajunta pa
vojų pralaimėti ir mėgina aikštės 
spaudimą. Tas tik padeda vytie- 
tėms, kurios įpratusios prie asme
niškos gynybos. Antras puslaikis 
laimėtas net 14 taškų persvara. 
Rungtynės laimėtos 42-34. Taškus 
pelnė: V. Juciūtė 18, R. Beattie 
-Andriusevičiūtė 12, G. Krivickai- 
tė 5, Vyšniauskaitė 3, E. Pociūtė 
su M. Lapienyte po 2. Tai buvo 
geriausios šios savaitės vytiečių 
rungtynės.

Antroji mergaičių komanda taip 
pat laimėjo 39-20 (24-8) prieš 
North Adelaide komandą. Gerai 
žaista pirmas puslaikis. Labai ge
rai mėtė iš tolo I. Beinoravičiū
tė, surinkusi 19 taškų. Po 8 taš
kus pelnė N. Marcinkevičiūtė su B. 
Latvėnaitė. Nauja progresuojanti 
žaidėja V. Mikeliūnaitė pelnė 4 
taškus.

Jaunių berniukų komanda lai
mėjo prieš East Adelaide 36-20 
(17-10). Laimėta nesunkiai, bet ko 
tai trūko žaidimui palyginant su 
pralaimėtomis praėjusios savaitės 
rungtynėmis. Žaidimą būtų page
rinęs darnesnis komandinis žaidi
mas, — mažiau solo pastangų. 
Taškai: A. Jaunutis 10, J. Va- 
cchan 9, A. Skiparis 8, P. Arlaus
kas 7, R. Beinoravičius 2. Šią ko
mandą treniruoja ir, reikia pa
sakyti, labai sėkmingai, K. Jaunu
tis.

TINKLINIS
Vyrų komanda laimėjo 2-0 prieš 

Hawks ir dabar užima ketvirtą 
vietą. Komanda susilpnėjo J. Gum 
biui išvykus iš Adelaidės. Jonas 
išvažiavo į Darviną.

Moterų komanda beveik neįti
kėtinai laimėjo prieš A.S.K. lat
vių Pietų Australijos čempijonių 
komandą. Pirmas setas gerai žai
džiant laimėtas 16-14. Pajutusios 
pralaimėjimo pavojų latvės labai 
pasitempė, kai vytietės, nespėju
stos atsipeikėti po netikėtai bet 
pelnytai laimėto seto, paliko sto
vėti. Antras setas atiduotas kaip 
ir be kovos 3—15. Lemiame tre- 
šiame sete, atrodė, rezultatui e- 
sant — 3 11 mūsiškių naudai, kad 
čempijonės bus patiestos. Praran
damas padavimas, priešininkės iš
lygina; dar turima vilties, bet nus- 
mūgiuojama į užribį ir tenka pra- 
lamėti 13-15.

Susitikus su Hawks lamėta 
15-10, 15-11. Komanda užtikrintai 
įsitvirtino ketvirtoje vietoje. Žai
dėjos padarė pažangą. Puolime vi
sos mėgina smūgiuoti, kaip kurios 
patobulino - pastiprino padavimus. 
Gynime mėginamos užtvaros ir iš
traukti smūgiuoti kamuoliai.

B.N.

STALO TENISAS 
AELAIDĖJE

Žiemos sezono pirmenybėse Vy
ties Klubą atstovauja tik dvi mer
gaičių komandos.

VYTIS I — UNIVERSITY 
9:2

Žaisdamos IV-toje div. vytietės 
nesunkiai įveikė studentes. Taškus 
pelnė: Marytė Keršytė 3, Laima 
Kuncaitytė 2, Rasa Pacevičiūtė 2, 
ir laimėti abu dvejetai.

Vytis I - A.T.C. 10:1. Sutriuš
kintos buvo ir būsimos mokytojos.

VYTIS II — A.T.C. 5:6
Žaisdamos IX-toje div. ir nepil

nos sudėties jaunosios vytietės 
pralaimėjo minimaliniu rezultatu. 
Taškus pelnė: Kristina Pacevičiū
tė 3 ir Margarita Deckytė 2.

VYTIS II — B.P. 3:8.
Vyties stato teniso sekcijai va

dovauja jauna, bet jau spėjusi pa
sirodyti kaip sumani ir energin
ga organizatorė Rasa Pacevičiūtė. 
Jos vadovaujama sekcija teikia vil
čių išlaikyti garbingai klubo tra
dicijas bent mergaičių grupėje.

Tačiau padėtis daug blogesnė vy 
rų grupėje, nes nepavyko suorga
nizuoti nei vienos vyrų stalo teni- 
no komandos, gaila, tačiau reikia 
tikėtis, kad atkreipus rimtesnio 
dėmesio, netolimoje ateityje už
pildysime ir šią spragą.

R-S.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE dėkojo publikai už atsilankymą ir 
programos dalyviams palinkėjo 
geros sėkmės. Pats rūpestingai pri

ATSISVEIKINIMAS
Gegužės 25 d. išvykdamas į Amerikos Jungtines Valstybes

ADELAIDE

veikalėlis 
nuotykius 

motinas ir 
visą salę,

MOTINOS DIENA
Gegužės 14 dieną Lietuvių Na

muose ALB Moterų Sekcija suren
gė Motinos dienos minėjimą. Pro
gramoje laureatas Pulgis Andriu
šis paskaitė savo raštų ištraukė
lę surištą su motinos išgyvenimais. 
Savaitgalio mokyklos vaikai dekla
mavo, dainavo ir vaidino. Vaidi
nimui buvo pakartotas mokyklos 
užbaigtuvėms statytas 
apie Raudonkepuraitės 
su vilku. Susirinkusias 
svečius, pripildžiusius
nuoširdžiai sveikino Moterų Sek
cijos pirmininkė ponia J. Vabo- 
lienė ir Apylinkės pirmininkas V. 
Raginis.

Po minėjimo programos visi sve
čiai buvo vaišinami adelaidiškių 
ponių suneštais skanumynais ir ka 
vu te.

šis Motinos Dienos minėjimas 
bus bene paskutinis viešas paren
gimas, kurį padarė dabartinės su
dėties Moterų Sekcijos valdyba. 
Ateinantį mėnesį bus renkama 
nauja. Dalis dabartinių ponių, iš
buvusių valdyboje po kelerius me
tus, skundžiasi pavargusios (ir vi
sai su pagrindu). Jos tikrai gra
žiai dirbo ir niekam paramos ne
atsakė. Nėra abejonės, kad ir nau
jos ponios eis pramintu keliu, už
tarnautai jausdamos visos kolo
nijos pritarimą. Moterų Sekcija 
per penkiolika savo gyvavimo me
tų virto tokia institucija, 
rios kolonija nė žingsnio 
žengti.

Vieną dieną anksčiau,
gegužės 13 d. vakare Katalikų 
Centre šv. Kazimiero savaitgalio 
mokykla buvo surengusi atskirą 
Motinos Dienos minėjimą su ati
tinkama programa.

be ku- 
negali

būtent,

IŠVYKSTA
JAUNAS DAILININKAS

Kuriam laikui Anglijon išvyks
ta jaunas adelaidiškis dailininkas 
V. Šerelis, kurio kūrinių paroda 
šiuo metu vyksta populiarioje 
Deccas Place galerijoj. Šiaurės 
Adelaidės Galerijos, pristatyda
mos svečiams V. šerelį, pakvie
timuose rašė, kad jos didžiuoja
si surengdamos šią parodą, nes 
jos žinančios, jog tai tik pradžia 
ateities parodų, kurias duos šis 
daug žadantis Pietų Australijos 
menininkas.

V. Šerelis pradžioje kiek 
Indijoje, o vėliau bandys 
Anglijoj.

sustos 
laimę

L-S.

MELBOURNE
SVARBI ŽINIA 

MELBOURNIŠKIAMS
Gegužės 27 d. šeštadienį, 2.30 
p. Lietuvių Namuose, 50 Errol 

Št., North Melbourne, šaukiamas 
visų “Aušros’ Teatro narių susi
rinkimas. Tuo pačiu kviečiame ir 
visus Melbourno lietuvius, kurie 
gali ir nori pakelti Melbourno te
atro lygį, atvykti į virš minėtą 
susirinkimą. Teatrui labai reika
lingi žmonės, nusimaną betkurioj 
teatro srity k.a. režisoriai, akto
riai, apšvietimo žinovai, rūbų pa- 
ruošėjai, siuvėjos, o taip pat ir tie, 
kurie nors ir niekad nedirbę te
atrinio darbo, bet norėtų dalyvau
ti, prašome — ateikite!

Susirinkime bus aptarti įvairūs 
praeities ir ateities reikalai, vė
liau prie kavos puodelio pabendrau 
sime ir pasižiūrėsime filmą iš pra
ėjusių Meno Dienų, Sydney. — 
laukiame!

p-

Tad
BRISBANE

PERVERSMAS ŠEIMOJE!
Toks perversmas įvyko p.p. A. 

ir F. Mališauskų šeimoje Brisba- 
nėje. Tą pačią savaitę jų sūnus 
Algis ir dukra Nijolė susižiedavo 
ir ruošiamasi vestuvėms. Algis 
Mališauskas susižiedavo su Virgi
nija Brazauskaite iš tolimosios 
Adelaidės. Juodu susipažino per 
jaunimo sąskrydį Sydnėjuje ir šio
ji pažintis baigėsi sužieduotuvėm. 
Ta proga p.p. Mališauskai savo 
namuose suruošė gana jaukias 
vaišes, pasikvietus savų bičiulių 
ir nemaža jaunimo. Iš svečių pu
sės pasakyta daug jautrių žodžių 
sužieduotiniams. Ypatingai jau
triai prabilo į jaunuosius p. Mali
šauskienė. Nežiūrint tolimų ats
tumų iš Adelaidės į sužieduotuves 
atvyko Virginijos močiutė p. B. 
Sermontienė ir sesutė Danutė Bra
zauskaitė.

Apie dantų gydytojos Nijolės 
Mališauskaitės su Dr. Kaziu Zda
navičium sužieduotuves šių eilučių 
autorius smulkiau nepatyrė. Tuo 
Tuo reikalu tegu pasisako kiti.

- K -

Sa-

žiūrėjo baliaus eigą, kur tik buvo 
reikalinga, jo sidabrinė galva vi
sur matėsi.

Pranešėja p-lė V. Pužaitė atli
ko puikų darbą. Jaunos talentin
gos lietuvaitės išpildė įvairius ba
leto ir šokių numerius. P-lės Ra
mona Juzaitytė ir Ramutė Čer
niauskaitė net iš Wollongong at
vykusios, puikiai pasirodė išpil- 
dydamos savo šokius. Mums ge
rai jau žinoma p-lė Danutė Du- 
linskaitė ant scenos atrodė tikrai 
“meisterė”. Pasirodžiusios scenoje 
berods antrą kartą, paruoštos ir 
akomponuojamos p. J. Maksvyčio 
“Neužmirštuolės” (p.p. V. Anta
naitienė, M. Apinienė, Aid. Kapo- 
čienė ir O. Maksvytienė) žavėjo 
publiką dainomis, sulaukdamos 
daug plojimų.

Kun. P. Butkus pats pravedė 
turtingą loteriją ir jo numeris- 
bilietas išlošė turtingiausią fantą. 
Bufeto šeimininkė p. Statkienė su 
talkininkais rūpinosi svečių vaišė
mis. Grojo puiki muzika, dalyviai 
galėjo smagiai pašokti. Žmonių 
dalyvavo apie 300, galėjo būti 
daugiau, šiandieną jie gailisi kad 
nebuvo, o aš džiaugiuosi kad bu
vau.

nuolatiniam apsigyvenimui gerbiamiems savo klientams ir mieliems 
draugams, su kuriais neturėjau progos asmeniškai atsisveikinti, 
tariu sudie.

Algimantas Gedminas 
Radio ir Television Service

REIKALAS SKUBIAI 
REGISTRUOTIS

APLINK PASAULĮ PER 80 
DIENŲ...

Inž. A. Pacevičius ir dantų gy
dytoja S. Pacevičienė birželio pra
džioje išvyksta ilgesnių atostogų. 
Atostogose jie užtruks lygiai 80 
dienų ir per tą laiką numato apke
liauti aplink pasaulį. Pradžiai 
trumpam sustos Honoluluose, o 
vėliau patrauks į USA ir Kanadą. 
Iš ten p.p. Pacevičiai vyks į Pa
ryžių, kur ponia dalyvaus pasauli
niame odontologų kongrese, o Pa
cevičius apžvelgs Mont Marte... 
Maršrute dar numatyta Belgjja, tinė]es ir svetur.
Olandija ir kiti kraštai. Run, s. Gaidelis S J.

MELBOURNO MOTERIMS 
ČIR VYRAMS)

Melbourno Lietuvių Soc. Globos 
Moterų D-ja gegužės 28 d. sek
madienį, 4 vai. 30 min. p.p., Lie
tuvių Namuose 50 Errol str., N. 
Melbourne ruošia popietę — Madų 
Paradą. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus Melbourno ir apylinkių lietu
vius kuo skaitlingiausiai dalyvau
ti. Veiks bufetas su šiltais ir šal
tais užkandžiais, kavute ir limona
du. Parengimas bus labai įdomus 
visiems, seniems ir jauniems. Tik
rai nesigailėsite atėję ir maloniai 
praleidę popietę.

Tad iki pasimatymo sekmadienį, 
gegužės 28 d. 4 vai. 30 min. p.p. 
Lietuvių Namuose Madų Parado 
popietėje.

Soc. Globos Moterų D-ja.

Prieš keletą savaičių šiame laik
rašty buvo paskelbta, kad atei
nančiais metais Pasaulio Lietuvių 
Seimo proga Krašto Valdyba or
ganizuoja platesnio masto ekskur
siją į Amerikos Jungtines vals
tybes. Vykdami su ekskursija gau
sime didelių kelionės nuolaidų. Vi
si, kurie numato ateinančių me
tų vidury keliauti į Ameriką, pra
šomi registruotis Krašto Valdy
boje, kad būtų iš anksto galima 
sudaryti keliaujančių sąrašus ir 
pasirūpinti visomis lengvatomis, 
Jau yra keletas užsiregistravusių. 
Visi prašomi greit apsispręsti ir 
skubiai registruotis pas Krašto 
Valdybos prmininką p. S. Narušį 
jo adresu: 36 Berrille Rd., Be
verley Hills, N.S.W.

SYDNEY
SYDNEY LIETUVIŲ 

CARITO BALIUS
Gegužės 6 d. Fr. O’Reilly

Įėję Auburn, Sydney, įvyko Cari
to Tradicinis Metinis Balius, su 
plačia programa.

Prieš pradedant programą, kun.
P. Butkus keliais žodžiais priminė 
Carito tradicinį metinį balių. Pa-

J ......................................................................................... Š

A.B.

Sekančias pamaldas Brisbanės ir 
apylinkės lietuviams atlaikys kun. 
P. Martuzas, svečias iš Sydney, 
gegužės 28 dienų 11 vai. Švenč. 
Marijos bažnyčioje — Merivale ir 
Peel gatvių sankryžoje, Pietų Bris
bane. Jos bus laikomos ryšium su 
Motinos diena.

Išpažinčių bus klausoma nuo 10 
vai., prieš Mišias. Maloniai kvie
čiami visi brisbaniečiai gerai pa
sinaudoti kunigo svečio atsilanky
mu šv. sakramentų priėmimui bei 
maldai už gyvas ir mirusiais mo-

Pagerbtos Motinos
NEWCASTLE

PAGERBTA MOTINA
Gegužės 14 d. p.p. Jazbučių so

dyboje gausus Newcastle lietuvių 
būrys (apie 60) paminėjo Moti
nos Dieną.

Minėjimą pradėjo apyl. p-kas p. 
H. Zakarauskas trumpu žodžiu pa
sveikindamas lietuves motinas ir 
pakviesdamas visus susirinkusius 
sugiedoti motinoms “Ilgiausių Me
tų”. Dienai pritaikintą paskaitą 
skaitė apyl. v-bos sekretorius p. 
B. Liūgą. Paskaita trumpa, bet 
giliai turininga.

Toliau p. C. Christensen puikiai 
padeklamavo eilėraštį “Neregys”, 
o R. Bajelytė taip pat padeklama
vo “Niekad neužmiršiu...”

Newcastle Liet. Choras, vad. p. 
S. Žuko, sudainavo tris dainas. 
Džiaugėmės gražiomis choro dai
nomis ir taip pat džiaugėmės, kad 
jis ir ateity patieks mums savo 
grožybių įvairiomis progomis 
(Kas gi Ku-kai pasakė, kad mū
sų choras iširo? Kor.).

Visos motinos ir vaikai buvo pa
vaišinti tortais ir kavute. Gi vy
rai pasidžaugė ktokiais skystimė
liais.

Apyl. p-ko žmona p. Z. Zaka
rauskienė visoms motinoms prisegė 
po baltą chrizantemą. Minėjimas 
baigtas šokiais ir sutartinėmis 
dainomis.

Reikia pripažinti, kad minėji
mas buvo gerai suorganizuotas ir 
pravestas. Tai naujos mūsų apyl. 
valdybos nuopelnas.

santykis su motina jokiu būdu ne
sutampa: kiek motina tą santykį 
grindžia nenutrūkstama meile vai
kui, tiek vaikas tą santykį su mo
tina grindžia iš jos reikalaudamas. 
Ir dėl to Motinos Diena ir turėtų 
pirmiausia atidaryti vaikui akis, 
kad jis motinoje pamatytų savo 
motiną, bet ne paprasčiausią juo 
besirūpinančią moteriškę.

Po šios įžangos jaunieji išpildė 
programą. Ateitininkų programą 
pravedė V. Pužaitė. Čia buvo ir 
solo dainos, ir deklamacijos, ir 
jaunųjų sutartinės. Lygiai ir skau 
tų programoje, kurią pravedė L. 
Barkutė, šalia dainų dar buvo ins
trumentalistų, pašokta tautinių šo
kių. Minėjimas kiek užsitęsė, bet 
jis buvo gana įvairus. Kun. P. 
Butkus pabaigoje padėkojo vi
siems minėjimo programoj daly
vavusiems ir taip pat gausiems 
minėjimo dalyviams.

Kor.

SYDNEY
MOTINOS DIENA SYDNĖJUJE

Gegužės 14 d. Bankstowno Liet. 
Namuose skautai ir ateitininkai 
jungtinėmis jėgomis surengė jau
kų ir nuoširdų Motinos Dienos 
minėjimą. Minėjimą pradėjo kun. 
P. Butkus jautriu žodžiu motinų 
žodžiu motinų adresu ir pakvietė 
minėjimui skirtas mintis paskaity
ti V. Kazoką. Prelegentas savo su
glaustoje kalboje pabrėžė motinos 
ir vaiko santykį teikdamas, kad 
motinos santykis su vaiku ir vaiko

SERGA J. KARITONAS
Sydnėjuje jau kiek laiko serga 

Jonas Karitonas. Prieš keletą sa
vaičių jam buvo padaryta apendi
cito opercija ir jis jautėsi gerai, 
bet netrukus įvyko komplikacijų, 
kas privertė vėl gulti į ligoninę. 
Pravedus nuodugnų tyrimą paaiš
kėjo, kad yra komplikacijų krau- 
juje. Jis yra nuolatinėje gydyto
jų priežiūroje ir atrodo jam teks 
ligoninėje išbūti dar keletą savai
čių. Linkime greit pasveikti.

Lankyti jį galima kasdien 
9 vai. ryto iki 3.30 vai. p.p. 
nas Karitonas guli Lidcombe 
strict Ligoninėje Ward 4.

PERTH
MOTINOS PAGERBIMAS

Gegužės 14 d. Perth apyl. V-ba 
suruošė tradicinį motinos pager
bimą. Minėjimą atidarė pirm. p. 
J. Miliauskas pasveikindamas su
sirinkusias motinas ir joms palin
kėdamas sulaukti dar daug tokių 
pagerbimo dienų. Drauge jis pa
kvietė visus susikaupimo minute 

pagerbti ir visas mirusias moti-

nuo 
Jo- 
Di-

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! 0

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SKAUTŲ AUŠROS TUNTAS 
kviečia visus — senus ir jaunus atvykti ir dalyvauti tradiciniame skautų

Kaukių Baliuje
kuris įvyks
Auburn)

Vakaro
vėl išgirsti

Pradžia 7

gegužės 27 d. Father O’Reilly Memorial Auditorium salėje (15 Park Rd.

8
8
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SUSIRINKIMAS 
BANKSTOWNE

Primename, kad ateinantį sek
madienį, gegužės 28 d. 3 vai. p.p. 
Bankstowno Liet. Namuose įvyk
sta Bankstowno apylinkės visuo
tinis metinis susirinkimas. Susi
rinkime apylinkės valdomųjų or
ganų ataskaitiniai pranešimai, 
svarstymas dėl jungimosi su Syd- 
nejaus apylinke, o neigiamai pasi
sakius ir Bankstowno Apyl. Val
dybos rinkimai. Visi tautiečiai — 
apylinkės nariai kviečiami susirin
kime skaitlingai dalyvaut.

metu — kontinentalinė muzika, bufetas, originali skautiška programa. Proga 
“Neužmirštuoles” susitikti su “čigonėmis”.

Įėjimas: $2.00 Moksleiviams $1.00vai. vak.
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“Aušros" Tuntas

KIEK AS SUŽINOJAU!

8
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NAUJA ALB ADELAIDĖS 
APYLINKĖS VALDYBA 

Balandžio 23 d.
Adelaidiės Lietuvių
susirinkime naujai
dyba:
Pirmininkas
V icepirmininkas
Narys kult. reik.
Iždininkas
Sekretorius

Valdybos adresas:
G.P.O., Adelaide, S.A.

visuotiniame 
Bendruomenės 
išrinktoji val-

J.

V. Raginis, 
A. Šliužas, 

Neverauskas, 
I. Pocienė, 

D. Maželytė. 
Box 1296 L,

<z>
S
S

ci

nas.
Paskaitą skaitė p. Jonikienė pa

brėždama, kad pagarbą motinoms 
(čia norėčiau pridurti, kad ne vien 
motinoms, bet ir tėvams bei vi
siems vyresniems žmonėms, nes ir 
jie yra arba buvo motinos ir tė
vai), jaunosios motinos turėtų 
pradėti skiepyti savo vaikams nuo 
pat kūdikystės, kol jie lankstūs, 
viskam imlūs.

Meninėje dalyje su deklamaci
jom pasirodė V. ir M. Baronai, 
J. Stankevičius, A. Pesčiakaitė ir 
Gustaitė, o su trumpais muzikos 
gabalėliais Repševičiūtė ir D. Ka- 
teivaitė (piano).

Toliau p. Taškūnas (akord.) ir 
Vytenis Garnys (gitara) pagrojo 
du dalykėlius- Užbaigai p. Taškū- 
no vadovaujamas penkių akordeo
nų ir vienos gitaros orkestras pa
grojo suktinį ir “Noriu miego”. 
Orkestre grojo: Taškūnas, Taškū- 
nienė, Žukaitė, Garnytė ir L. Har-

Kn-ka
Atrodo, kad Jūratė Reisgytė pa

sidarė lyg ir demonstrante profe
sionalė. Štai ir aną pirmadienį de
monstruojant prieš britų užma
čias ji irgi buvo dėmesio centre. 
Sveikinam!

Sako, aną šeštadienį gausiame 
Kovo klubo susirinkime buvo daug 
dalyvių, bet pasigesta pačių spor
tininkų.

Pajutęs artėjančius “speigus” 
sydnejiškis Bronius Žalys pasikro
vęs mašinon žmoną pabėgo į Bris
baną. Sako, ten ne tik klimatas, 
bet ir žmonių širdys svečiams šil
tesnės.

Minint Motinos Dieną Sydnėju
je didžiausią programos dalį atli
ko p. J. Maksvytis su savo duk
rom.

Geelongo sporto klubo nauja 
valdyba birželio 3 d. rengia spor
tininkų balių. Šalia bufeto veiks 
ir iešmynė. Prieš balių užkviesta 
Melbourno visos Varpo komandos 
rungtynėms su Geelongo vytie- 
čiais.

PAMALDOS WOLLONGONGE
Gegužės 28 d. — sekmadienį 

pamaldos Wollongongo lietuviams 
— Katedroj 4.30 vai. p.p.

Tuojau po šv. Mišių bus gieda
mos ir gegužinės pamaldos. Prieš 
pamaldas išpažintys.

Kun. P. Butkus

rison. Pertho liet, bendruomenė 
dėkinga p. Taškūnienei ir p. Har
rison, kurie kad kilme ir ne lietu
viai aktyviai 
vių tautinių 

Minėjimas
nu.

prisideda prie lietu- 
parengimų.
baigtas Tautos Him

Jau sugrįžo iš ligoninės p. Kas
putienė ir namuose jos sveikata 
sparčiai taisosi. Gi kun. Kemėšis 
vėl atsigulė į St. Johns of God 
ligoninę taisyti auto nelaimės pa
darinių dar nuo pereitų metų. Ti
kis greit grįžti prie savo pareigų.

Teko nugirsti, kad Pertho lietu
vės moterys ruošiasi per Jonines 
iškilmingai ieškoti paparčio žie
do. Šios tradicinės iškilmės įvyk
siančios birželio 24 d. šeštą valan
dą- Adderley St., Mt. Claremont 
salėje. Jokių mokesčių mokėti ne
reikėsią, tik atvykti su savais 
lauknešėliais.

A. Vembutas

s Gegužės 25 d. laivu į Ameriką 
nuolatiniam apsigyvenimui išvyk
sta sydnejiškis Algimantas Ged
minas, tautiečių tarpe žinomas 
kaip radijo ir televizijos mechani
kas — taisytojas. Bankstowne dar 
paliko jo tėvas Stasys Gedminas 
ir brolis.

ĮSIDĖMĖKITE!

M. PETRONIS
pasiekiamas telefonu

747 5727

NEW ZEALAND 
NAUJAS MALDOS 

APAŠTALAVIMO SKYRIUS 
Praeitais metais Auklande, We- 

lingtone ir Danedine preškalėdi- 
nio susikaupimo metu, buvo pas
katų ir apie Maldos Apaštalavimą. 
Jų paskoje visuose aukščiau pami
nėtuose miestuose atsirado norin
čiųjų įsijungti į šios organizaci
jos gretas. Tuo tarpu jai priklau
so apie 30 Naujos Zelandijos lie
tuvių. Jų pavardės pasiųstos Mal
dos Apaštalavimo centrui, kur jos 
tapo įrašytos į pilnateisių narių 
sąrašus.

Dabartiniu metu Maldos Apaš
talavimas jau veikia tarp Brisba- 
nės, Newcastelio ir Naujos Zelan
dijos lietuvių.

Kun. S. Gaidelis SJ.

Vietinių ir užsieninių spiritinių
GĖRIMŲ PARDUOTUVĖ, 

752 LIVERPOOL RD., 
ENFIELD

Užsakymai pristatomi į namus
M%M>MM%M>MM*%%%M«MiMM**«*pažadus ištesės.

NAUJA VALDYBA
Balandžio 16 d. išrinkta nauja 

Newcastle apylinkės valdyba: pir
mininkas H. Zakarauskas, sekre
torius B. Liūgą ir iždn. V. Nekro
šius. Visi jie vietos lietuviams 
gerai žinomi iš jų ankstyvesnės 
veiklos apylinkėje. Nauja Apyl. 
Valdyba pasiryžiusi energingai 
veikti, ir mes tikime, kad jie savo

“ ‘ ‘ Kor.

TAUTŲ 15 UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS 
VIENINGOMIS PASTANGOMIS RENGIAMAS 

GRANDIOZINIS

NEWS DIGEST INTERNATIONAL

KONCERTAS BALIUS,
KURIS ĮVYKS S.M. BIRŽELIO 3 D. 

«► UKRAINIEČIŲ KLUBO SALĖJE, 71 JOSEPH STREET, 
: l LIDCOMBĖJE
•« ►

;; Programoje: Sydnėjaus Lietuvių Vyrų Choro dainos, 
;; Ukrainiečių tautiniai šokiai, Latvių ir Estų solistai.
;; Gros kontinentalinė ramunių moterų muzikos kapela.
- Spiritiniai gėrimai barų kainomis.
” Baliaus pradžia 7 vai. 30 min. vak., pabaiga 2 vai. ryto.
;; Įėjimas — 2 dol.

Stalus ir bilietus galima užsisakyti pas J.P. Kedį tele-
- fonais: 635-9787 (darbo metu) arba 630-2309 (namuose) 
“ ir pas J. Vėte-ikį — telefonu 728-1078.
;; Žurnalo leidėjai nuoirdžiai prašo tautiečius, ypač jauni- 
;; mą, juo skaitlingiau baliuje dalyvauti, tuomi paremiant žur- 
<> nalo leidimo pastangas.
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